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ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2561

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ส�ำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕
เรื่อง ขายทอดตลาดหุ้น
จิตวิญญาณสหกรณ์ 3 สร้างสรรค์สังคม 3 ส.
แวดวง สอ.จฬ.
จิตวิญญาณสหกรณ์ 4 ทางเลือกที่หลากหลายสู่สังคม 3 ส.
ข่าวบริการสมาชิก
หน้านี้มีรางวัล
งดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ atm ระบบ krungsri phone 1572 & ระบบ krungsri online
สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปีการศึกษา 2561
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ ให้เรา
เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้
พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2561
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยทบต้น
(ร้อยละต่อปี) ณ วันจันทร์สุดท้าย
ไม่เสียภาษี ของเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

เงินฝากออมทรัพย์
ไม่จำ�กัดยอด
* ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
* ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเท่า
เงินฝากประจำ�

1.2539
1.5056
1.7577

1.25
1.50
1.75

1.4752
1.7713
2.0678

*สมาชิกต้องรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิให้ต�่ำกว่าที่ก�ำหนด จนกว่าจะถึงวันจ่ายดอกเบี้ย
กลางปี หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี ถึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไม่ถึง 1 ล้าน
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

การฝากโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ทำ�การได้เฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

ระยะเวลา/วงเงินฝาก

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

“สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด”
กรุงเทพ

สยามสแควร์

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ์

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง

131-1-00001-6

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

ทหารไทย

จามจุรีสแควร์

238-2-11007-6

ธนชาต

บำ�รุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

อาคารสยามกิตต์ 044-6-00635-5

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

(เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559)

BILL

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท

ดอกเบี้ยเงินกู้

เงินเฉลี่ยคืน

ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ

สมาชิก

5.00

ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

…

(เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณ์อื่น

(เริ่มตั้งแต่
28 กุมภาพันธ์ 2561)

4.75

42.00

2.755

4.00

30.00

2.800

3.00

5.00

2.850

ประเภทเงินกู้

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว

วงเงินกู้ (ไม่เกิน)
(ล้านบาท)

กำ�หนดชำ�ระคืน
(เดือน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
(ร้อยละต่อปี)

300

36

4.00

300

60

4.25

300

12

3.75

* เป็นไปตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
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PAY

โดยวิธีปฏิบัติดังนี้ :
1. เขียนใบน�ำฝากเงินที่ธนาคารเข้าบัญชี ชื่อ
“สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ�ำกัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ที่ระบุไว้ข้างต้น)
2. น�ำส�ำเนาใบฝากเงินมาที่เคาน์เตอร์เงินฝาก
สหกรณ์ฯ เพื่อเขียนใบน�ำฝากเข้าบัญชีของ
ผู้ฝากในวันเดียวกัน

ผลการดําเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ / ITEM

2560 / 2017

จ�ำนวนสมาชิก (ราย) / MEMBERSHIP
15,957
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์) / HONOR ASSOCIATE MEMBERS
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1
- สมาชิก / MEMBER
11,479
- สมาชิกสมทบ / ASSOCIATE MEMBER
4,477
1. สินทรัพย์รวม / TOTAL ASSETS
39,647,908,466.78
1.1 เงินให้สมาชิกกู้ / MEMBER LOAN
6,022,489,928.48
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / OTHER COOPERTIVE LOAN
12,008,103,531.08
1.3 เงินลงทุน / INVESTMENT
20,469,128,158.44
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
445,437,457.45
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
19,461,680,454.01
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น
562,010,246.98
1.4 สินทรัพย์อื่น / OTHER ASSETS
1,148,186,848.78
2. หนี้สินรวม / TOTAL LIABILITIES
22,032,613,427.53
2.1 เงินกู้ยืม / LOAN
9,455,000,000.00
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก / DEPOSIT
12,357,433,320.48
2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน / PROMISSORY NOTE
76,743,859.18
2.4 หนี้สินอื่น / OTHER LIABILITIES
143,436,247.87
3. ทุนของสหกรณ์ / CAPITAL
17,615,295,039.25
3.1 ทุนเรือนหุ้น / SHARE CAPITAL
13,186,718,090.00
3.2 ทุนส�ำรอง / RESERVE
2,405,067,508.37
3.3 ทุนสะสม / CAPITAL
411,025,941.92
3.4 อื่นๆ / OTHER
680,314,108.07
3.5 ก�ำไรสุทธิ / NET PROFIT
932,169,390.89
4.รายได้ / INCOME
1,672,060,306.31
4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ / INTEREST RECEIVED
224,108,441.28
4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / INTEREST RECEIVED
515,427,968.33
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน / RETURN ON INVESTMENT
905,033,035.51
4.4 รายได้อื่น / OTHER INCOME
27,490,861.19
5. ค่าใช้จ่าย / EXPENSES
739,890,915.42
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย / INTEREST EXPENSES
493,112,846.53
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร / ADMINSTRATIVE EXPENSES
246,778,068.89

ก.พ. 2561 / FEB
2018
15,971
1
11,479
4,491
39,988,474,647.00
6,187,068,067.07
12,208,100,385.92
20,388,440,165.58
476,875,569.26
19,351,313,169.34
560,251,426.98
1,204,866,028.43
22,319,146,865.25
9,937,000,000.00
12,198,238,792.19
38,310,081.01
145,597,992.05
17,669,327,781.75
13,082,283,110.00
2,405,067,508.37
396,253,794.12
1,625,959,197.35
159,764,171.91
248,031,574.79
37,007,189.19
75,012,572.51
132,034,251.48
3,977,561.61
88,267,402.88
70,242,651.66
18,024,751.22

หน่วย : บาท
มี.ค. 2561 / MAR
2018
15,906
1
11,434
4,471
39,793,280,171.88
5,987,737,528.93
12,443,370,087.09
20,103,159,507.92
389,066,647.25
19,153,841,367.08
560,251,493.59
1,259,013,047.94
22,860,916,566.09
10,219,000,000.00
12,443,505,625.75
31,500,000.00
166,910,940.34
16,932,363,605.79
13,057,203,740.00
2,544,986,133.94
422,869,282.69
672,660,267.68
234,644,181.48
383,774,489.62
55,552,451.65
118,946,068.87
203,255,847.06
6,020,122.04
149,130,308.14
108,941,409.31
40,188,898.83
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ประธานแถลง
สวัสดี สมาชิกทุกท่าน ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ณ สิน้ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สหกรณ์ท�ำก�ำไรได้แล้ว 234 ล้าน
บาทเศษ ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 52.96 มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ หุน้ กู้
ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป โดยต้องมีอัตราผลตอบแทนไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 3.25 และเงินฝากสหกรณ์อื่น เป็นต้น ผลตอบแทนอีกร้อยละ 30.99 มาจากดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
อีกร้อยละ 14.48 มาจากดอกเบี้ยรับให้สมาชิกกู้ยืม และร้อยละ 1.57 มาจากการลงทุนอื่นๆ ซึ่งในการน�ำเงินไปลงทุนแต่ละ
ครั้ง คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ใช้ความระมัดระวัง และพิจารณาเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การลงทุนนั้นๆ ได้รับ
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกลับมาสูส่ หกรณ์ และปันผลคืนสูส่ มาชิกต่อไป เป้าหมายส�ำคัญทีส่ ดุ ทีผ่ บู้ ริหารสหกรณ์ค�ำนึงถึง คือ
การได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ดีจากสมาชิกทุกท่าน
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญครัง้ ล่าสุด มีเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะแจ้งให้สมาชิกทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รบั ทราบ คือ มีสมาชิก
สหกรณ์ยนื่ ฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนค�ำสัง่ ของผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1
ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ออกค�ำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งประธานกรรมการด�ำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�ำ
หน่วย ประจ�ำปี 2561 ว่าไม่ชอบด้วยข้อบังคับ ส่งผลให้การหยั่งเสียงและการเลือกตั้งเป็นโมฆะ และเนื่องจากผู้ฟ้องขอให้
ศาลพิจารณาให้ความคุ้มครองชั่วคราว ที่ประชุมจึงมีมติให้รอค�ำวินิจฉัยของศาลก่อนที่จะด�ำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
ผมมีขา่ วดี ข่าวด่วน จะแจ้งให้สมาชิกทราบ 2 เรือ่ ง เรือ่ งแรก เมือ่ ต้นเดือนพฤษภาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้ช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ครบถ้วนแล้ว เป็นเงินจ�ำนวน 58,160,952.17 บาท
ถือว่าเป็นข่าวดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้แก้ไขหนี้ NPL ได้อีก 1 ราย
เรื่องที่สอง ขณะนี้ สหกรณ์ได้เปิดให้ยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนส่งเสริมการ
ศึกษาของบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2561 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 สมาชิกที่เตรียม
เอกสารหลักฐานพร้อมแล้ว สามารถยื่นขอรับเงินสวัสดิการนี้ได้เลย โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก
ในวันท�ำการถัดไป
ท่านสมาชิกครับ ตั้งแต่ผมรับหน้าที่ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหาร
จัดการงานของสหกรณ์อย่างเต็มก�ำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเสนอแนะ ปรับปรุงระบบการท�ำงาน และ
แก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ของเราเอง รวมถึงเพื่อนสหกรณ์อื่นที่มีปัญหาด้วย ทุกเรื่องมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไปในทางที่
ดีครับ ผลการท�ำงานในบางเรื่องอาจจะดูล่าช้าไปบ้าง เพราะการท�ำงานมันมีหลายเรื่องที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน จึงต้องคิด
และท�ำด้วยความรอบคอบ แต่ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และสมาชิกครับ ผมขอให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นว่า
สหกรณ์ของเรามีความมั่นคง และจะด�ำรงอยู่คู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างสมศักดิ์ศรีครับ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
ส�ำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕

Lot สบก.๕ - ๗ ชุด ลำ�ดับที่ ๕๐

เรื่อง ขายทอดตลาดหุ้น
ศาลจังหวัดธัญบุรี
ระหว่าง

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๘๙๓/๒๕๕๙
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด โจทก์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ�ำกัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๖ คน จ�ำเลย

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดหุ้นของจ�ำเลยที่ ๑ ในคดีนี้รวม ๔ นัด
นัดที่ ๑
นัดที่ ๒
นัดที่ ๓
นัดที่ ๔

ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่

๒๓
๑๓
๔
๒๕

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
กรกฎาคม

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑

นัดที่ ๑ - ๔ ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/๑ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙.๐๐ น. หากการขายในแต่ละนัดไม่มีการขาย หรือขายไม่ได้หรือขายได้
ไม่ครบทุกรายการ จะท�ำการขายนัดต่อไปตามก�ำหนดนัดดังกล่าว
หุ้นที่จะขาย
รายการที่ ๑ หุน้ สามัญของบริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) เลขทีใ่ บหุน้ ๓๔๙๕๑๐๐๘ ถึง ๔๓๙๕๑๐๐๗
จ�ำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มีชื่อ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ�ำกัด จ�ำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถือหุ้น
รายการที่ ๒ หุน้ สามัญของบริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) เลขทีใ่ บหุน้ ๔๘๖๕๕๑๐๘ ถึง ๕๘๖๕๕๑๐๗
จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มีชื่อ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ�ำกัด จ�ำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถือหุ้น
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี รายการที่ ๑ จ�ำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) รายการ
ที่ ๒ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี รายการที่ ๑ จ�ำนวน ๖๙,๑๒๐,๐๐๐.๐๐
(หกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายการที่ ๒ จ�ำนวน ๗๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบหกล้านแปด
แสนบาทถ้วน)
เงือ่ นไขการเข้าเสนอราคา ผูป้ ระสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
รายการที่ ๑ จ�ำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าล้านบาทถ้วน) รายการที่ ๒ จ�ำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าล้านบาทถ้วน)
การวางหลักประกันให้วางเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย ส�ำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับ

เงิน หรือใช้วิธีท�ำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture)

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ส�ำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ เลขที่ ๒๒๓/๖ - ๑๒
อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ เอ ชัน้ ๗ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ โทร. (๐๒) ๓๖๑๔๒๑๗ - ๑๙
ต่อ ๑๐๓ - ๑๐๖ โทรสาร (๐๒) ๓๖๑๔๒๑๔ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.led.go.th
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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บทความจากสมาชิก

ด้วยบทความจิตวิญญาณสหกรณ์ 3 ซึ่งลงในข่าวสหกรณ์ฉบับ
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 มีข้อความบางส่วนบางตอนขาดหายไป
ไม่ครบถ้วนจึงขอนำ�มาลงอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของบทความ

จิตวิญญาณ

สหกรณ์ 3
สร้างสรรค์สังคม 3 ส.

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

เป้าหมายสูงสุดหรืออุดมการณ์ของขบวนการสหกรณ์คอื การสร้างสรรค์สงั คมสันติสขุ ตามศักยภาพ
และบริบทของแต่ละสหกรณ์ ภายใต้กระแสการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับ
ประเทศ
สังคมไทยก�ำลังก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุหรือสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 โดยจะมีผสู้ งู อายุ
ประมาณ 14.4 ล้านคน ทีน่ า่ สนใจคือผลการส�ำรวจล่าสุดพบว่ามีผสู้ งู อายุประมาณ 1 ล้านคนทีม่ สี ขุ ภาพไม่ดี
ต้องพึ่งพาผู้อื่น ส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน และแนวโน้มที่จ�ำนวนผู้สูงอายุอยู่ตามล�ำพังโดยไม่มี
ลูกหลานหรือผู้ดูแลจะมีเพิ่มมากขึ้น
สังคมสันติสุข จะต้องเป็นสังคมที่คนในสังคมมีความกินดีอยู่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
สังคมมีความเป็นธรรม รวมเรียกว่าเป็นสังคมสุขภาวะ (Well-Being Society) และในขณะเดียวกัน คนใน
สังคมควรต้องมีความเอื้ออาทร (Caring) ร่วมมือ ร่วมใจ (Collaborating) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(Helping & Giving) เรียกว่าเป็นสังคมใส่ใจดูแลและแบ่งปันกัน (Sharing & Caring Society)
เมื่อเป็นที่แน่ชัดว่าสังคมไทย จะเป็นสังคมสูงวัยเต็มตัวในอีกประมาณ 8 ปี ข้างหน้า และสังคม
ทีพ่ งึ ประสงค์ (Desirable) ทีเ่ ป็นไปได้ (Possible) ทีพ่ วกเราชาวสหกรณ์ควรต้องหันหน้ามา
ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาวะ และเป็นสังคม
ใส่ใจดูแลและแบ่งปัน เพื่อเอื้อให้การเปลี่ยนผ่านสังคมไทยจากปัจจุบัน ไปสู่การเป็น
สังคมสูงวัย ด�ำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดีงาม และเหมาะสมส�ำหรับผู้สูงวัยและ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ทั้งหมด 8,074 แห่ง มีเงินหมุนเวียนในระบบ
ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท ในจ�ำนวนนี้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จ�ำนวน 1,448 แห่ง แต่
มีมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
ที่มีประมาณ 18 ล้านล้านบาท สหกรณ์และโดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ นับเป็นสถาบัน
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นและพัฒนาสังคมไทยให้เป็นไปในทิศทางทีป่ ระสงค์
ได้ หากมีการรวมตัว ร่วมคิด รวมใจ ร่วมกันสร้างสรรค์และขับเคลือ่ นสังคมไทยด้วยนวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจเพือ่ ความพอเพียงทางสังคม (Economic Innovations for Social Sufficiency)
ตามแนวคิดและแนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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สูงวัย

สุขภาวะ
ใส่ ใจดูแลและแบ่งปัน
สังคม 3 ส. (สูงวัย สุขภาวะ ใส่ใจดูแลและแบ่งปัน) ประกอบไปด้วยสังคมภาคบังคับหรือสังคมที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้นจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เป็นสังคมที่ชาวสหกรณ์ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่สังคม
ผูส้ งู อายุหรือสังคมสูงวัย (Aged Society) และสังคมทางเลือกทีพ่ งึ ประสงค์อกี สองลักษณะคือ สังคมสุขภาวะ
(Well-Being Society) และสังคมใส่ใจดูแลและแบ่งปัน (Sharing and Caring Society) ซึง่ เป็นสังคมทางเลือก
ที่พึงประสงค์และเป็นไปได้หากพวกเราชาวสหกรณ์จะช่วยกันริเริ่มและขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงภายใต้
อุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ เพียงแต่พวกเราชาวสหกรณ์ต้องช่วยกันคิดสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆ
(New Alternatives) โดยยังคงมีจิตวิญญาณสหกรณ์เป็นทั้งฐานและสิ่งโอบอุ้ม หล่อเลี้ยงการขับเคลื่อนทาง
สังคมที่ท้าทายครั้งนี้
ตัวอย่างเช่น เราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การออม และ/หรือการลงทุนแบบใหม่ที่หลากหลาย
เพือ่ ตอบสนอง และเอือ้ ให้สมาชิกสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างพอเพียงภายใต้สงั คม 3 ส. ในอีก 8 ปีขา้ งหน้า
ได้หรือไม่ อย่างไร นอกเหนือไปจากการฝาก การกู้ และการลงทุนตามปกติที่เคยท�ำกันมา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่
ชาวสหกรณ์ต้องช่วยกันคิด ต้องช่วยกันท�ำ
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พึงท�ำได้ตามหลักการของสหกรณ์ข้อ 3 (การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก) เพียงแต่เราต้องช่วยกันแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ที่พึงประสงค์และมีความเป็นไปได้ หากทางเลือกที่
พึงประสงค์ไม่สามารถจะท�ำได้ภายใต้กฎหมายเดิมทีม่ อี ยู่ เราก็ตอ้ งเสนอและผลักดันให้มกี ารปรับแก้กฎหมาย
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว เพราะอุดมการณ์และหลักการ
ของสหกรณ์มาก่อนกฎหมาย กฎหมายจึงต้องเอือ้ ให้สหกรณ์สามารถด�ำเนินการตามอุดมการณ์และหลักการ
ของสหกรณ์
การสร้างสรรค์สงั คมสุขภาวะ และสังคมใส่ใจดูแลและแบ่งปัน เป็นสังคมทางเลือกทีพ่ งึ ประสงค์และ
เป็นไปได้ส�ำหรับสังคมไทยและสังคมโลก หากเพือ่ นๆ สหกรณ์ทกุ ประเภท ทุกขนาด รวมตัวร่วมคิด รวมใจร่วม
สร้างสรรค์ ผลักดันและขับเคลือ่ นไปด้วยกัน อนาคตภาพทีพ่ งึ ประสงค์ (Desirable Scenarios) ของสหกรณ์ที่
จะสร้างสรรค์สังคม 3 ส. ก็จะเป็นไปได้ในอนาคต หากพวกเราเริ่มต้นตั้งแต่ปัจจุบัน ดังที่นักอนาคตพูดไว้เป็น
แนวคิดว่าอนาคตอยู่ที่ปัจจุบัน และเริ่มต้นจากปัจจุบัน (The future is now)
และที่ส�ำคัญการสร้างสรรค์สังคม 3 ส. ตามที่กล่าวถึง เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ข้อ 6
(มีความร่วมมือระหว่างสหกรณ์) และข้อ 7 (มีความเอือ้ อาทรต่อชุมชน) โดยทีก่ ารคิด การพูด และการท�ำทัง้ หมด
จะต้องตั้งอยู่บนจิตวิญญาณสหกรณ์ และด�ำเนินไปภายใต้อุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินวางพานพุม่ ถวายเครือ่ งราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรียส์ มเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และทรงบาตรเนือ่ งในวาระครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ บริเวณหอประชุมจุฬาฯ

จากนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสนี้
ผศ.ดร.จุ ม พล พู ล ภั ท รชี วิ น ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จ พระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย จ�ำนวน 100,000 บาท

ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล และร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร

รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และร่วมพิธีท �ำบุญ
ตั ก บาตร ในวาระครบรอบ 101 ปี แห่ ง การสถาปนาจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ณ บริ เ วณลานพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
2 รัชกาล เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ จัดการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ประจ�ำปี 2561 โดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวนิ ประธานกรรมการ
พร้อมคณะกรรมการด�ำเนินงาน น�ำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560 ที่ผ่านมา
อีกทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ให้สมาชิกร่วมพิจารณา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 101
อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ร่วมพิธเี ปิดการแข่งขันกีฬาภายในของ
บุคลากรจุฬาฯ ครัง้ ที่ 40 ประจ�ำปี 2561

ผศ.ดร.จุ ม พล พู ล ภั ท รชี วิ น
ประธานกรรมการ น�ำคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมเดิน
ขบวนพาเหรดในพิ ธี เ ปิ ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
ภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครัง้ ที่ 40 ประจ�ำปี
2561 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 30
มีนาคม 2561

พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ สมาชิกผู้ล่วงลับ
และรดนำ�้ ขอพรผูอ้ าวุโส เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดพิธีบังสุกุลอุทิศส่วน
กุศลให้กับ สมาชิกที่ล่วงลับ โดยมี ผศ.ดร.จุมพล
พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ เป็นประธานใน
พิธี และเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
ในโอกาสเดียวกันนี้สหกรณ์ยังได้จัดพิธีรดน�้ำขอพร
จากกรรมการอาวุโสและสมาชิกอาวุโส ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เมื่อวันพุธที่ 11
เมษายน 2561

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
บุคลากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการ และเทคโนโลยีกบั งานสหกรณ์ จ�ำนวน 10 คน
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวนิ ประธานกรรมการ
ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่
26 เมษายน 2561

แสดงความยินดี

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน ดังนี้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้แทนสหกรณ์ฯ

ผู้แทนหน่วยงาน

พฤ. 19
เม.ย.61

ครบรอบ 83 ปี ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ผศ.น.สพ.ดร.วรพันธุ์
คณะสัตว
ประธานกรรมการ
ณ สงขลา
แพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พฤ. 26
เม.ย.61

ครบรอบ 27 ปี ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
สถาบันวิจัย
น.ส.ขวั
ญจิต ดารารัตน์ทวี
ทรัพยากร
รองผูจ้ ัดการ
ทางน�้ำ

พฤ. 19 เม.ย.61

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์
เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยการ
พฤ. 26 เม.ย.61

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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บทความจากสมาชิก
smart

phones

smart

farmers

จิตวิญญาณ

สหกรณ์ 4
ทางเลือกที่หลากหลายสู่สังคม 3 ส.
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
การสร้างสรรค์สังคมใหม่ที่พึงประสงค์เป็นเรื่องที่ท้าทายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องช่วยกันคิด
ต้องช่วยกันท�ำ ตามศักยภาพของแต่ละสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ร่วมกัน มีความมุง่ มัน่ ทีเ่ ด็ดเดีย่ ว มีจติ อาสา และมีจติ ส�ำนึกสาธารณะ คิด พูด และท�ำในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์สขุ
ต่อส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
บนเส้นทางสู่สังคม 3 ส. มีทางเลือกที่เป็นไปได้ และพึงประสงค์หลากหลายทางเลือก หาก
ไม่ติดกับดักอยู่กับการตีความตัวบทกฎหมายอย่างจ�ำกัดคับแคบจนเกินไป ก็จะไม่ตีบตันทางความคิด แต่
ถ้าหากตัวบทกฎหมายที่มีอยู่นอกจากจะไม่เอื้อให้สหกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และบริบทของสังคมที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ก็จ�ำเป็นต้องมีการผลักดันให้มีการปรับแก้
หรือออกกฎหมายใหม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยึดมั่นในอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ หรืออาจกล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ไปในลักษณะใดๆ
ก็ตามเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่แปรเปลี่ยนไป ฐานของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยังคงต้อง
ตั้งมั่นอยู่บนและโอบอุ้มไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณสหกรณ์
ปัจจุบันเรามี smart phones, smart farmers, digital economy, digital 4.0, ตลาดหลักทรัพย์...
ระบบการท�ำงาน การให้บริการ และโดยเฉพาะการลงทุนของสหกรณ์ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์
อย่างรู้เท่าทัน อย่างมีสติ และใช้ปัญญาในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น กรรมการด�ำเนินการ พนักงานของ
สหกรณ์แต่ละแห่ง แต่ละประเภท และแต่ละขนาด จ�ำเป็นต้องมีความตื่นตัว เรียนรู้ พัฒนาตนเองและงาน
ที่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา หน่วยเหนือที่ก�ำกับดูแลสหกรณ์ ยิ่งจ�ำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกาต่างๆ ที่ออกมาจ�ำเป็นต้องอยู่ใน
ลักษณะของการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ การก�ำกับดูแลก็จะไปในทิศทางเดียวกัน และควรเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ มีปัญหาหรือเนื้อร้ายสหกรณ์ต้องรีบเข้าไปจัดการ อย่าปล่อยให้ลุกลามใหญ่โตเหมือนที่
เคยเกิดขึ้นในอดีต ท�ำให้ต้องใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อ “ตามแก้ปัญหา” มากกว่าที่จะทุ่มเทไปที่การ
“ส่งเสริม” และโดยเฉพาะการ “ร่วมสร้างความส�ำเร็จ” ให้กับวงการสหกรณ์
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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digital

4.0

digital economy
ตัวอย่างหนึ่งของทางเลือกการลงทุนที่สหกรณ์ต้องปรับตัว ภายใต้การเอื้ออ�ำนวยของหน่วยเหนือ
ที่เกี่ยวข้องต่อสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไป ได้แก่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สหกรณ์ โดยเฉพาะ
สหกรณ์ทมี่ คี วามพร้อม น่าจะสามารถเลือกลงทุนในรูปแบบและช่องทางการเงินและการลงทุนทีห่ ลากหลาย
ได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
หากพิจารณาความมั่นคงของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก ก็น่าจะผ่อนคลายให้สหกรณ์
สามารถลงทุนใน SET 50 ได้โดยอาจมีการก�ำหนดกติกาการลงทุนในหุ้นเหล่านั้นเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้มีความ
เสี่ยงสูง แต่มีเป้าหมายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก โดยค�ำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์และ
สมาชิกที่จะได้รับ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ค�ำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์และสมาชิก
จะได้รับ น่าจะเป็นสิ่งที่ด�ำเนินการได้
หรือหากเกรงว่า จะหาเหตุผลทีห่ นักแน่นได้ล�ำบากส�ำหรับ SET 50 ก็นา่ จะผ่อนคลายให้ลงทุนในหุน้
ยั่งยืน (Sustainable Stocks) ได้ เพราะมีมาตรฐานระดับโลกให้การรับรอง แม้หุ้นยั่งยืนในประเทศไทยจะ
ยังมีไม่มาก เพราะมาตรฐานค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นในสามด้านหลักได้แก่
การค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) บรรษัทภิบาล (Governance) หรือที่คนในวงการ
เรียกย่อๆ ว่า ESG
หุ้นยั่งยืนเป็นหุ้นของบริษัทที่มี ESG ผ่านมาตรฐานระดับโลก และน่าจะสอดคล้องกับอุดมการณ์
ของสหกรณ์ที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข และเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 (มีความเอื้ออาทร
ต่อชุมชน) และข้อ 2 (มีการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย)
คนในวงการสหกรณ์จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างจริงจัง หากต้องการให้สหกรณ์มี
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพราะสหกรณ์ โดยแนวคิดและแนวปฏิบัติ เท่าที่ผมศึกษาและมีประสบการณ์ตรง
ในการท�ำงานในฐานะประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
เป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ และพึงประสงค์ส�ำหรับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์
อยากให้คนในวงการสหกรณ์มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาท�ำงานให้กับสหกรณ์ และที่ส�ำคัญคือ
การมีโอกาสได้เข้ามาช่วยกันสร้างความส�ำเร็จให้กับสหกรณ์ของตนและเครือข่ายสหกรณ์ตามอุดมการณ์
และหลักการของสหกรณ์
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ข่บริกาารสมาชิ
ว ก
ขายที่ดิน

ขายบ้านพร้อมที่ดิน


เนือ้ ที่ 200 ตร.ว. ถ.เสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ราคา 700,000 บาท สนใจติดต่อ นางสาวกนกกุล สุพจน์
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โทร. 02-218-0555 ต่อ 2202,
092-534-9247


หมู ่ บ ้ า นกานดา เนื้ อ ที่ 86 ตร.ว. ซ. 10 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (วัสดุอุปกรณ์
เป็นของมีคุณภาพ บ้านหลังมุม ติดคลองสรศักดิ์ ต้นไม้ร่มรื่น
ท�ำ เ ล อ น า ค ต ทั้ ง ร ถ ไ ฟ ฟ ้ า แ ล ะ ท า ง ด ่ ว น ส ่ ว น ข ย า ย
พร้ อ มอยู ่ ทั น ที ) ราคา 5,900,000 บาท สนใจติ ด ต่ อ
นางสาวพิมพันธุ์ สายเพชร ส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
โทร. 083-065-4864


เนื้อที่ 8 ไร่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ที่ดินมียางพารา 600 ต้น
ยางนา 300 ต้น อายุ 11 ปี ด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลอง)
ราคา 550,000 ต่อไร่ สนใจติดต่อ นางสมพร ประภารธนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 063-959-6216

เนื้อที่ 13 ไร่ ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(ที่ดินเป็นไร่ยูคาลิปตัส ติดคลองชลประทาน ขายยกแปลง)
ราคา 450,000 บาทต่อไร่ สนใจติดต่อ นางเพ็ญรุง่ คงสุขชีพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-218-9656, 089-812-9649

เนือ้ ที่ 32 ไร่ 18 ตร.ว. ต.ไผ่พระ อ.เสนาน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(ห่างจากถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา 100 ม. ทางเข้าเป็น
ถนนสาธารณะ คอนกรีต น�้ำไฟพร้อม) ราคา 550,000 บาท
ต่อไร่ สนใจติดต่อ นายสมาร์ท อยู่ศิริ คณะสหเวชศาสตร์
โทร. 02-218-1057, 064-974-1532

เนื้อที่ 15 ไร่ ต.วุ้งพัฒนา อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(ทีน่ า ปัจจุบนั มีคนเช่าท�ำนาอยู่ ด้านหน้าเป็นถนนชลประทาน
และติ ด คลอง) ราคา 300,000 บาทต่ อ ไร่ สนใจติ ด ต่ อ
นายศิ ริ ชั ย ไตรสาคร ส�ำนั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โทร. 096-220-7149
เนื้ อ ที่ 1 ไร่ ที่ ดิ น อยู ่ ต รงข้ า มโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

จ.ปทุ ม ธานี ราคา 50,000 บาทต่ อ ตร.ว. สนใจติ ด ต่ อ
นางบุญญาภา คงแนวดี คณะแพทยศาสตร์ โทร. 081-484-7421

เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา จ.สุราษฎร์ธานี (เป็นที่
แปลงใหญ่ใกลัโรงพยาบาล ติดถนนศรีวิชัยและแยกถนน
ตัดใหม่ ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจ ธนาคาร หน่วยงานราชการ
โรงแรม คอนโดมิเนียม สถานศึกษา และสถานที่ส�ำคัญต่างๆ
ขายยกแปลง) ราคา 337,400,000 บาท (ไร่ละ 40,000,000
บาท) สนใจติดต่อ นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์ (พี่แขก)
คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 089-889-7835
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าทาวน์เฮาส์

ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านพฤกษา 1 คลอง 8 เนื้อที่ 24
ตร.ว. ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 800,000 บาท
สนใจติดต่อ นายสังเวียน ค�ำตา คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 095-376-4951, 02-218-9017

ขายทาวน์ เ ฮาส์ หมู ่ บ ้ า นรุ ่ ง นภา 2 เนื้ อ ที่ 20 ตร.ว.
ซ.เศรษฐกิจ 39 ถ.เพชรเกษม 102/1 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพฯ ราคา 1,250,000 บาท สนใจติดต่อ
น า ง ช วั ล นุ ช ศ รี จั น บุ ญ คณะทั น ตแพทยศาสตร์
โทร. 080-243-5934

ขายทาวน์ เ ฮาส์ หมู ่ บ ้ า นพฤกษา 25 เนื้อที่ 18 ตร.ว.
ซ.กั น ตนา ถ.กาญจนาภิ เ ษก ต.บางแม่ น าง อ.บางใหญ่
จ.นนทบุ รี (3 ห้ อ งนอน 2 ห้ อ งน�้ ำ ต่ อ เติ ม หน้ า บ้ า นและ
ครั ว หลั ง บ้ า นแล้ ว ) ราคา 1,250,000 บาท สนใจติ ด ต่ อ
นายธงชัย ศรีโมรา คณะครุศาสตร์ โทร. 089-525-5984

ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด

ขายคอนโดมิเนียม โครงการเดอะคิทท์พลัส เนื้อที่ 28.10
ตร.ม. ซ.สุขมุ วิท 113 ถ.สุขมุ วิท ต.ส�ำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ (1 ห้องนอน 1 ห้องน�้ำ 1 ห้องครัว มีแอร์
และชุดครัว ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสีเขียว สถานีส�ำโรง 300 ม.)
ราคา 1,400,000 บาท สนใจติดต่อ นายดุ ษ ฎี แสงผั ด
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 080-597-2584

ขายแคสเซียคอนโดมิเนียม เนื้อที่ 50 ตร.ม. ซ.แบริ่ง 1
ถ.สุขมุ วิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ราคา 2,900,000 บาท สนใจติดต่อ นายดนุพล หุ่นโสภณ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 081-809-1737

ขายรถยนต์

อื่นๆ


ยีห่ อ้ Honda รุน่ Accord ปี 1993 สีนำ�้ เงิน เครือ่ งยนต์ 2,000 ซีซี
(แอร์ วิทยุ โทรทัศน์ ล้อแมกซ์ แก๊ส LPG) ราคา 80,000 บาท
สนใจติดต่อ นายวิศิษฐ์ หินแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 081-494-1595


ห้องพักให้เช่า ห้องพักแบบสตูดิโอ เฟอร์นิเจอร์พร้อม
ครัวแยก ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ
ระบบขนส่งอื่นๆ ฟรี Wifi ราคาเช่า 5,300 บาทต่อเดือน
(พร้อมเข้าอยู่) สนใจติดต่อ ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247

รั บ ออกแบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ทุ ก ประเภท ออกแบบโลโก้ โบรชั ว ร์ แผ่ น พั บ ใบปลิ ว สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์
จัดเลย์เอาท์ รายงานประจ�ำปี วารสารรายเดือน, รายสัปดาห์ สนใจติดต่อ นายทศพร ชื่ น รส สมาชิกสมทบ
โทร. 081-428-7785

***สมาชิกสามารถฝากข่าวบริการสมาชิกได้โดยกรอกแบบพิมพ์
“ข่าวบริการสมาชิก” ขอรับได้ทุกสาขา
หรือส่งมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th
น�ำส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธ์ให้ในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม

ผศ.ดร.กนกพร บุญส่ง

คณะวิทยาศาสตร์

นางมุกดา คูหิรัญ

คณะวิทยาศาสตร์

นายวิเชียร ธูปหอม

สถาบันภาษา

นายประพันธ์ จั่นบุปผา

ส�ำนักบริหารระบบกายภาพ

นางสาวมณฑนา พนิชการ บัณฑิตวิทยาลัย
นางพเยาว์ สายหล้า

คณะสัตวแพทยศาสตร์

นายประโยชน์ เจริญสุข

สถาบันวิจัยสังคม

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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1

เท่ากับเท่าไหร่

ส่วนที่

หน้านี้
2

มีรางวัล

ส่วนที่

วิธีเล่น : ตอบคำ�ถามให้ถูกต้อง จากคำ�ใบ้ที่ให้มาตามรูปด้านล่าง

คำ�ถาม ประจำ�เดือน มี.ค.-เม.ย. 2561

สมาชิกที่สามารถยื่นขอรับเงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาประจำ�ปี 2561 ได้
ต้องมีเลขประจำ�ตัวสมาชิกไม่เกิน
......................................................................................

ตอบ ...................................................................................................

นาย, นาง, นางสาว.......................................................................
เลขที่ประจำ�ตัวสมาชิก
������������������������������������������������������������������
คณะ/สังกัด..................................................................................
โทร..............................................................................................

20 มิถุนายน 2561
ทำ�ทั้งสองส่วน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งคำ�ตอบมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในวันที่.....................................................
ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่าผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งคำ�ตอบ

รายชื่อผู้ ได้รับรางวัลเกมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
นายทรงพล สามกษัตริย์ สังกัดสำ�นักงานการทะเบียน
จับรางวัลโดย ......................................................................................................................................
มีผู้ตอบคำ�ถามทั้งหมดจำ�นวน ................... คน ตอบถูก .................... คน ตอบผิด ...................... คน

246

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

เลขประจำ�ตัวสมาชิก

1. นางวรรณา กรสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมา ชูชื่น
3. นางสาวนุสดี เหมังกร
4. นางสาวอรัญญา ภักดี
5. นายประทีป เยาวกูล

472239
474815
494425
374134
523575

คณะ/สังกัด

วิศวกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์
สำ�นักงานจัดการทรัพย์สิน
สำ�นักบริหารกิจการนิสิต
สหเวชศาสตร์

229

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

6. นางสาวดิษฐะพร ทรัพย์โมค
7. นางสาวศศิธร แจ่มประทีป
8. นางสาวธัญลักษณ์ ศรดอก
9. นายขจร เทพย์ปฎิพัธน์
10. นายสนั่น ช้างเกิด

17

เลขประจำ�ตัวสมาชิก
554513
561353
591175
D92782
E43763

คณะ/สังกัด

เศรษฐศาสตร์
สำ�นักงานการทะเบียน
รัฐศาสตร์
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ผู้ได้รับรางวัลโปรดถ่ายสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนมาขอรับรางวัลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

1

เฉลย

ส่วนที่

หน้านี้มีรางวัล
ประจำ�เดือน
ม.ค.-ก.พ. 2561

เฉลย

ส่วนที่

2

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำ�ปี 2561
ครั้งที่ 2 ในวันที่
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

...............................................................................
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เป็นเอกสารภายในของ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด
หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

คณะผู้จัดทำ�
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ผู้ร่วมจัดทำ�
น.ส.ธารินี

ทองสงฆ์

นางฉัตรชุลี

ชาติปัญญาวุฒิ

นายธนากร

ช่วยวงศ์

นายเรืองศักดิ์

สิทธิสังข์

โทรศัพท์ 0-2218-0555
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายเงินกู้
ฝ่ายเงินฝาก
ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน
ฝ่ายนิติการ

เวลาทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์

โทรสาร 0-2611-7411
ต่อ 1501, 1503		
ต่อ 1401, 1806-1811
ต่อ 1502, 1802-1805
ต่อ 1301, 1812-1813
ต่อ 1201-1205
ต่อ 1101-1800
ต่อ 1601-1603
ต่อ 1701-1703
ต่อ 2101-2102

ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร์
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์

ต่อ 2201-2202
ต่อ 2001-2004
ต่อ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

• สำ�นักงาน / 08.30 - 15.30 น. • สาขา 1 และ 5 / 08.45 - 15.15 น.
• สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 / 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 - 13.30 น.)

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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